
NAH werkconferentie

Workshop 3

Hersenletsel krijg je niet alleen: de 
rol van het netwerk

WELKOM



Gerda = Richard

• Teamadviseur

• Gewerkt als casemanager en LG in v&v

• Persoonlijk netwerk geweest van mijn moeder

• Wie heeft er ervaring als netwerk?

• Wie heeft er als professional ervaring met 
complex netwerk?



Roep maar!

• Wat komt er op iemand af na het oplopen van 
hersenletsel?

• Specifieke kenmerken cliënten NAH?

• Wat komt er op iemand af als je partner NAH 
oploopt?

• Specifieke kenmerken netwerk NAH cliënt?



Casus Wim

Wim is 38, heeft twee jaar geleden motor ongeluk gehad en hierdoor NAH 
opgelopen. 
Na revalidatie is hij naar huis teruggekeerd en bij zijn echtgenote Els 
ingetrokken. Ze hebben ook een zoon van 8, Flink
Wim was afdelingschef bij de politie.
Na een jaar thuis ging het niet meer. Wim had last van de drukte in huis, kon 
zijn draai niet vinden in een leven zonder werk, is snel overprikkeld, ontremd 
en soms heel boos.
Hij heeft veel moeite om zich te laten verzorgen, wil alles zelf doen maar kan 
het niet goed overzien.
Heeft geen ziekte-inzicht en begrijpt niet waarom Els zo veel van hem 
verlangt.
Sinds drie maanden woont Wim op de afdeling. 
Wim heeft het idee dat hij tijdelijk opgenomen is en weer terug gaat naar 
huis.



Casus Els

Els is 30, haar man, Wim, heeft twee jaar geleden motor ongeluk gehad en 
hierdoor NAH opgelopen. 
Na revalidatie is hij naar huis teruggekeerd en bij haar ingetrokken. Ze hebben 
ook een zoon van 8, Flink
Wim was afdelingschef bij de politie.
Na een jaar thuis ging het niet meer. Wim had last van de drukte in huis, kon 
zijn draai niet vinden in een leven zonder werk, is snel overprikkeld, ontremd 
en soms heel boos.
Hij heeft veel moeite om zich te laten verzorgen, wil alles zelf doen maar kan 
het niet goed overzien.
Wim heeft geen ziekte-inzicht. 
Sinds drie maanden woont Wim op de afdeling. 
Els is niet tevreden over hoe het gaat, Wim is onverzorgd en blijft maar 
drammen tegen haar dat hij haar man is. Ze vindt dat hij eens aangepakt 
moet worden en er met hem gesproken moet worden dat hij niet meer naar 
huis terug kan. Kan de psycholoog hem dat niet eens duidelijk maken?



Casus medewerker

Wim is 38, heeft twee jaar geleden motor ongeluk gehad en hierdoor NAH 
opgelopen. 
Na revalidatie is hij naar huis teruggekeerd en bij zijn echtgenote Els 
ingetrokken. Ze hebben ook een zoon van 8, Flink
Wim was afdelingschef bij de politie.
Na een jaar thuis ging het niet meer. Wim had last van de drukte in huis, kon 
zijn draai niet vinden in een leven zonder werk, is snel overprikkeld, ontremd 
en soms heel boos.
Hij heeft veel moeite om zich te laten verzorgen, wil alles zelf doen maar kan 
het niet goed overzien en vervuilt.
Heeft geen ziekte-inzicht en begrijpt niet waarom Els zo veel van hem 
verlangt.
Wim heeft het idee dat hij tijdelijk opgenomen is en weer teruggaat naar 
huis.
Sinds drie maanden woont Wim op de afdeling.  Je gaat rustig eens kijken of 
je hulp kunt bieden aan Wim of Els.



Reflectie

• Wat merkte je op de verschillende posities?

• Wat was de wisselwerking?

• Welke gedachten gingen er door je heen over 
de andere positie?

• Waar verlangden de verschillende posities 
naar?

• …

• Wat kan samenwerking opleveren?



Samenwerken in de driehoek

Wensen
Verwachtingen

Grenzen

cliënt

medewerker netwerk

Goed leven in eigen ogen

Goed, leuk en
betekenisvol samenwerken

Van betekenis zijn voor mijn naaste 
zonder dat het mij te veel wordt



BOB

Besluitvorming

- Wat is het beste besluit
- Hoe neem je het besluit 

(meeste stemmen 
gelden, consensus, 
consent, …)

- Hoe en met wie 
communiceer je het 
besluit

- Wanneer evalueer je het 
besluit

- …

Oordeelsvorming

- Wat zijn mogelijke 
oplossingen

- Wat zijn de voor- en 
nadelen voor de 
verschillende spelers 
in de driehoek

- …

Beeldvorming

- Waar gaat het precies 
over

- Wat zijn de wensen, 
verwachtingen en 
grenzen van wie en 
waarom

- Wat zijn feiten, wat is 
emotie

- …



Om mee te nemen…



Dank je wel!

Richard Zandberg

Teamadviseur InteraktContour

(LinkedIn)


